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VÝROČNÍ  ZPRÁVA 2016 
Informa ční středisko 
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
687 74 Starý Hrozenkov 314 
tel./ fax: 572 696 323, iskopanice@razdva.cz 

www.iskopanice.cz 
 

1. Základní údaje 
 
Informa ční středisko  
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
 
IČO:     25553976 
DIČ: CZ25553976 
Datum založení: 27. 9. 1995 (jako nadace) 
Přeregistrace na o.p.s.: 10. února 1999 na Krajském 
obchodním soudě v Brně, oddíl: O, vložka: 117  
 
Zájmové území: zejména Zlínský kraj a Hodonínsko 
 
Středisko funguje od svého založení v roce 1995 jako 
nezisková organizace, prostředky získává z různých 
grantů, dotací, darů nebo poskytovaných služeb.  
 
Má stále široký záběr aktivit a také poměrně rozsáhlé 
zájmové území.  
 
Převažující činnosti: 

- osvěta, propagace, vzdělávání, poradenství      
a informační služby v ekologickém 
zemědělství a ochraně přírody (zejména 
Zlínský kraj  a Hodonínsko) 

- propagace regionu Moravských Kopanic         
a Bílých Karpat 

- podpora udržitelného rozvoje regionu, 
regionálních tradic a kultury  

- informační služby pro místní obyvatele            
i návštěvníky regionu 

- vzdělávání a poradenství při získávání dotací   
a grantů a další  

 
 
Součástí aktivit jsou i doplňkové služby. Středisko 
spolupracuje také na aktivitách v jiných krajích, podílí 
se příležitostně na projektech dalších organizací. Má 
rovněž zkušenosti s projekty celostátními                       
a mezinárodními. V posledních letech jsou projekty 
realizovány především ve Zlínském kraji a na 
Hodonínsku. 
 
 

 
 
 
Činnost se odvíjí od poslání organizace, požadavků 
zakladatelů, potřeb místních obyvatel, zemědělců,  
návštěvníků regionu. Rozsah činností závisí na 
finančních a personálních zdrojích. 
 
Bankovní účty organizace  

  
1) Běžný účet u Poštovní spořitelny (ERA)   

číslo 247 249 887/0300  
2) Druhý účet u Poštovní spořitelny                     

č. 244 090 524 sloužil pro Blokový grant. 
Bude na začátku roku 2017 zrušen.   

 

2. Lidské zdroje 
 
Statutárním zástupcem organizace je od roku 2011 
ředitelka Mgr. Renata Vaculíková. Pracuje na 
středisku i jako projektová manažerka, fundraiser. 
Působí v organizaci od roku 1999, ve funkci ředitelky 
je od roku 2004. Po celý rok byla zaměstnána 
v organizaci na plný pracovní úvazek. Funkci ředitelky 
vykonává na základě smlouvy o výkonu funkce, 
bezplatně.  
 
Další pracovníci vypomáhali v roce 2016 na dohody o 
provedené práci, nebo fakturovali služby. Některé 
práce řešeny dobrovolnicky. 
 
Na středisku dlouhodobě vypomáhá paní Hana 
Jurigová z Vápenic. V roce 2015 odešla do důchodu, 
ale spolupracuje nadále na dohody o provedené práci 
nebo jako dobrovolník. 
  
Účetnictví společnosti a projektů vede stále paní Lýdia 
Gabrhelová z Uherského Brodu na základě dohody o 
provedení práce. Část prací vykonává dobrovolnicky. 
 
Pro středisko pracuje dlouhodobě také Ing. Milan 
Drgáč z Bojkovic – jeden ze zakladatelů 
ekozemědělství v ČR. Působí většinou jako externí 
poradce v ekologickém zemědělství a lektor některých 
vzdělávacích akcí. Pomáhá v rámci svých možností při 
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pořádání akcí střediska se zaměřením na ekologické 
zemědělství. Část činností realizuje dobrovolnicky. 
 
K pravidelným spolupracovníkům a pomocným 
organizátorům patří také například Hana Gabrhelová 
ze Zlína, Milena Zají čková z Hostětína aj.  
Další příležitostné práce a služby jsou nadále 
zajišťovány externisty – hlavně odborné poradenství, 
lektorská činnost, prezentace regionálního 
ekozemědělství, programové úpravy webových stránek 
atd.  
 
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti: 

• Svaz producentů a zpracovatelů 
biopotravin „PRO-BIO“z.s., Šumperk   

• Obec Starý Hrozenkov  
 
Došlo ke změně u jednoho ze zakladatelů.  Původní 
svaz producentů a zpracovatelů nahradil nástupnický 
spolek PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.. 
V roce 2017 bude změna zakladatele provedena také 
v rejstříku o.p.s. 
 
Správní a dozorčí rada informačního střediska: 
Zakladatelé jmenují správní a dozorčí radu organizace. 
Jejich funkční období je 3 roky. 
 
Správní rada: 
Předseda:   Jan Gabrhel, Starý Hrozenkov 
Členové:    Mgr. Josef Bartoš, Vápenice 
                   Ing. Jiří Urban, Šumperk 
Dozorčí rada: 
Předseda:   Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice  
Členové:    Ing. Renata Baslerová, Bušín  

Josef Machala, Starý Hrozenkov 
  

Činnost správní rady střediska  
 
Správní rada zasedá minimálně jednou ročně. Její 
kompetence jsou přesně vymezeny v zakládací 
smlouvě a v zákoně o obecně prospěšných 
společnostech. Celý provoz organizace i její 
financování zajišťuje a koordinuje v průběhu roku 
ředitelka organizace ve spolupráci s dalšími 
zaměstnanci, externími pracovníky a příležitostnými 
pracovníky na Dohodu o provedení práce či 
dobrovolníky.  
 
Správní rada jednala 16. prosince 2016 ve Starém 
Hrozenkově v kanceláři střediska.  
 
Členové správní ani dozorčí rady nejsou za svoji funkci 
nijak honorováni, nepobírají žádné finanční příspěvky 
či odměny za činnost v radách.  
 

KONTROLY ORGANIZACE 
 
Průběžnou kontrolu společnosti ze zákona o obecně 
prospěšných společnostech zajišťuje dozorčí rada 
společnosti.   Má za úkol rovněž dohlížet na její 
hospodaření. Vypracovává jednou za rok zprávu o 

kontrole, kterou předkládá správní radě a řediteli 
společnosti.  
 
Každý poskytovatel grantu nebo dotace si většinou 
kontroluje vyúčtování a využití finančních prostředků 
sám. Některé větší projekty jsou navíc auditovány 
nezávislými auditory.  
 
Další zvláštní kontroly organizace v roce 2016 nebyly 
provedeny. 

3. ČINNOSTI 
 

3.1. PROJEKTY STŘEDISKA   
REALIZOVANÉ V ROCE 2016 
 
Jako v předchozích letech, i v roce 2016 jsme získali 
opět pro naše projekty dotace ze dvou státních zdrojů 
– Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 
prostředí. Oba projekty byly zaměřeny na ekologické 
zemědělství-zejména osvětu a propagaci ve Zlínském 
kraji a na Hodonínsku. Realizovali jsme je ve 
spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických 
zemědělců, regionálním centrem Bílé Karpaty. 
 
Projekt „Další rozvoj osvětových, informačních a 
propagačních aktivit, zaměřených na ekologické 
zemědělství a bioprodukci ve Zlínském kraji a        
na Hodonínsku“ podpořilo částkou 455 000,- Kč 
Ministerstvo zemědělství v rámci dotací pro NNO. Na 
spolufinancování projektu se významně podílelo            
i PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Celkové finální náklady 
projektu činily 650 000,- Kč. U obou projektů jsme 
museli doložit minimálně 30% spolufinancování. 

 
V rámci projektu jsme realizovali během roku řadu 
aktivit.  
 
Projekt nám umožnil například uspořádat další dva dny 
otevřených dveří s programem na ekofarmách               
a u výrobců biopotravin (Na Biofarmě Juré 
v Lužkovicích u Zlína a na Češkově mlýně v Jarcové). 
Připravili jsme dále biojarmark při dni otevřených 
dveří na ekofarmě Javorník, kurz netradičního sladkého 
pečení z biopotravin v Luhačovicích, 3. ročník 
minifestivalu ekozemědělství ve Zlíně, odbornou 
třídenní exkurzi na ekofarmy a k výrobcům biopotravin 
kolem Kutné Hory a na Vysočinu, další prezentace 
ekozemědělství na několika regionálních akcích.   
Díky projektu jsme mohli nadále poskytovat po celý 
rok také informačně poradenskou službu pro odbornou 
i širokou veřejnost v našem infocentru, zajišťovat 
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regionální rozesílku informací z ekologického 
zemědělství i aktualizovat údaje ve webové tržnici 
regionální ekologické produkce.  
 
Na některých aktivitách projektu jsme spolupracovali  
s dalšími organizacemi – zejména s PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty. Dále také s Harvest Films z.s. z Turska, 
Lískou, z.s. Vsetín, Vzdělávacím a informačním 
střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou,  
ZO ČSOP Veronica Hostětín a dalšími. Projekt se 
samozřejmě neobešel bez spolupráce s ekofarmami a 
výrobci biopotravin.  
 

 
Den otevřených dveří Češkův mlýn 
 
Další projekt nazvaný „Podpora regionální 
bioprodukce ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“ 
byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, 
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 
Obsahem projektu byla i v tomto případě řada dalších 
osvětových a propagačních aktivit zaměřených na 
ekologické zemědělství v našem regionu. Proběhly 
další dny otevřených dveří na ekofarmách a u bio 
výrobců v regionu  (v nové zpracovně ovoce Veselý 
grunt Ekosadů Marden v Janové u Vsetína a na 
Ekofarmě Javorník ve Štítné nad Vláří). Zorganizovali 
jsme biojarmark ve Velké nad Veličkou, připravili 
jsme třídenní odbornou ekozemědělskou exkurzi na 
ekofarmy na Jižní Moravu, doplnili jsme další 
produkty do webové tržnice aj.    
 
Prezentovali jsme dále ekozemědělství i regionální 
ekologickou produkci na několika dalších akcích 
v regionu i mimo region.  

 
 
Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci pro 
projekt ve výši 200 000,- Kč. Celkové nálady projektu 
činily 320 000,- Kč.  
Děkujeme oběma ministerstvům za poskytnutou 
podporu. 

V roce 2016 jsme dále získali dotaci Zlínského kraje 
v částce 50.000,- Kč na Minifestival ekologického 
zemědělství ve Zlíně. Použili jsme ji na 
spolufinancování prvního výše uvedeného projektu. 
 

 
 

Stále se potýkáme s problematickým vysokým 
povinným spolufinancováním u projektů podpořených 
státní dotací. Proto musíme hledat stále další zdroje na 
jejich dofinancování. Na akcích musíme vybírat vložné 
nebo hledat po celý rok další sponzory a dárce.    
  
                   

3.2. INFORMAČNÍ SLUŽBY  
A PORADENSTVÍ 
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
Informační služby a poradenství v ekologickém 
zemědělství poskytujeme nepřetržitě již od založení 
naší organizace. Běžný informačně poradenský servis 
poskytujeme zdarma v kanceláři střediska. Vyřizujeme 
dotazy osobní, telefonické, mailové i dotazy doručené 
poštou. Na specializované odborné terénní zemědělské 
poradenství si najímáme akreditované poradce. Počet 
zodpovězených dotazů s environmentálním zaměřením 
se pohybuje v průměru kolem 150-200 ročně.  
 
V roce 2016 jsme tyto informačně-poradenské služby 
v naší  kanceláři mohli poskytovat díky projektu 
podpořenému Ministerstvem zemědělství.  
 
Nadále aktualizujeme a doplňujeme na našich 
webových stránkách www.iskopanice.cz také Katalog 
ekozemědělství Zlínského kraje a Hodonínska, který 
je určen odborné i široké veřejnosti a Tržnici 
regionální ekologické produkce.   
 
Zajišťujeme stále i e-mailovou a poštovní rozesílku 
informací týkajících se ekologického zemědělství a 
biopotravin . Informace rozesíláme v rámci odborné 
databáze (ekozemědělcům, výrobcům biopotravin, 
prodejcům aj.) a také v rámci druhé tzv. spotřebitelské 
databáze – veřejnosti, spotřebitelům. V našich 
databázích jsou již stovky kontaktů. Zájemci o 
rozesílky informací se nám hlásí elektronicky nebo i 
osobně na našich osvětových akcích.  
Rozesíláme pozvánky na různé akce zaměřené na 
ekologické zemědělství i další informace – například 
inzeráty od ekozemědělců s nabídkou jejich produkce 
aj   
 
Pro informační i poradenské účely slouží také malá 
knihovna naší organizace, kterou využívají většinou 
studenti nebo i zemědělci a další zájemci. 
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3.3.  ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
Odborné semináře, školení a exkurze jsme pořádali i 
v roce 2016. Využili jsme na ně dotací MZe a MŽP. 
Účastníci také hradili na některé akce vložné. 
Již řadu let pořádáme pro zemědělce školení k Portálu 
farmáře a k různým funkcím a evidencím, které tato  
aplikace na stránkách www.eagri.cz nabízí. Portál se 
stále doplňuje a inovuje, proto jsou pro zemědělce 
důležitá i průběžná školení. Probíhají v počítačové 
učebně Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně. Jako lektory 
zveme pravidelně pracovníky PV-AGRI s.r.o. ze 
Soběslavic u Liberce, protože Ing. Josef Vrzáň je 
původně jedním z tvůrců portálu. V roce 2016 však 
uvedení lektoři byli časově zaneprázdněni, proto jsme 
pro školení k Portálu farmáře pozvali jako lektorku Ing. 
Dagmar Gracovou.  
 

Školení pro ekologické zemědělce    
PORTÁL FARMÁ ŘE – Příprava jednotné 
žádosti o dotace 2016  
 
9. května 2016 v Nadaci Jana Pivečky 
ve Slavičíně.  
 
 

Další odborné vzdělávací akce:  
1) Další možnosti odbytu biomasa 
v regionu  
13. ledna 2016 na Ekofarmě ZD Bzová-Krhov 
 
2) Informace a aktuality z legislativy 
ekologického zemědělství  
21. března 2016 na Ekofarmě Javorník-CZ, 
s.r.o. ve Štítné nad Vláří 
 
3) Kurz kuchyňské úpravy bio hovězího 
masa 
20. prosince 2016 v Řeznictví U Kusáků 
v Ostrožské Nové Vsi    

 

 

 
Z Kurzu úpravy bio masa v Řeznictví U Kusáků 
 

Odborné exkurze:  
1) Exkurze na ekofarmy a k výrobcům 
biopotravin - Kutná Hora, Vysočina 
11.  - 13. října 2016  
 
2) Exkurze na ekofarmy a k výrobcům 
biopotravin – Jižní Morava 
6. - 8. prosince 2016 
 
 

 
Exkurze na Mitrovském  dvoře 
 
Exkurze patří k velmi oblíbeným vzdělávacím 
odborným akcím. Máme je rádi my i zemědělci            
a studenti. Většinou jsou dvou až třídenní, 
navštěvujeme ekofarmy a výrobce v jiných regionech 
pro inspiraci, motivaci, získání nových kontaktů, 
navázání a prohloubení spolupráce osob a firem 
činných v ekologickém zemědělství. Účastní se jich 
zpravidla majitelé i pracovníci a spolupracovníci 
ekofarem, výrobci biopotravin z našeho regionu, ale 
také třeba studenti a učitelé Střední školy zemědělské   
a přírodovědné z Rožnova pod Radhoštěm či poradci 
EZ.                     
Pořádáme je už řadu let. V roce 2016 jsme díky 
získaným dotacím mohli uspořádat dokonce dvě 
vícedenní exkurze. Jedna proběhla v říjnu a druhá 
v prosinci.  
Seznam navštívených firem v rámci exkurzí v roce 
2016: Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.; Ekofarma Kozí 
dvorek v Olešence, Ekofarma Miroslava Šrůtka  
v Benešově u Kamenice nad Lipou, Ekofarma Ing. 
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Martina Chadima v Horních Dubenkách, Mitrovský 
dvůr, a.s., Vařejkův dvůr v Meziboří, SONNENTOR 
s.r.o. Čejkovice, Vinařství Veverka Čejkovice, výrobce 
olejů Radek Bartoš v Lanžhotě, Ekofarma rodiny 
Abrlovy Pavlov,  VH Agroton a Veselá biofarma o.p.s. 
Velké Hostěrádky, Ekofarma Jalový dvůr Heršpice.   
Doplňkově jsme v rámci přestávky řidičů zavítali i na 
kozí farmu v Drysicích rodiny Moučkovy.    
 

 
 Na exkurzi v SONNENTOR, s.r.o .Čejkovice 
 
 
 

 
Exkurze Vařejkův statek 
 
Dopravu nám opět zajistila CK Valaška.  
 

Setkání ekozemědělců a výrobců 
biopotravin se zástupci stravovacích 
zařízení z regionu.     
 
10. září 2016 ve Štítné nad Vláří 
 
V září jsme zorganizovali ve Štítné nad Vláří na 
Ekofarmě Javorník-CZ, s.r.o. setkání ekozemědělců       
a výrobců biopotravin se zástupci hotelů, lázní                 
a restaurací.  
 
 
Snažíme se kromě jiného o podporu odbytu 
regionálních biopotravin a o zlepšení informovanosti 
různých potenciálních odběratelů. Pozvali jsme tedy 
majitele a provozovatele různých stravovacích zařízení 
Zlínského kraje, aby jim ekozemědělci a zpracovatelé 
mohli představit svoji produkci. Prezentovala se 

Moštárna Hostětín, Ekofarma Javorník a Řeznictví       
U Kusáků.  
 

 
 
V rámci navazujícího Dne otevřených faremních vrat 
mohli poznat hoteliéři ještě další ekozemědělce a 
výrobce, měli příležitost také absolvovat exkurzi 
s výkladem na Ekofarmě Javorník. Obě strany pak 
měly možnost a prostor pro seznámení, výměnu 
informací i projednání případných možností 
spolupráce. Ing. Milan Drgáč také přítomným vysvětlil 
základní principy a pravidla ekologického hospodaření  
a produkce biopotravin. Na setkání přijeli hlavně 
zástupci hotelů a restaurací z Luhačovic. 
 

3.4.  OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ     
 
Pokračujeme kromě odborného vzdělávání i v pořádání 
akcí zaměřených na osvětu a vzdělávání veřejnosti 
v ekologickém zemědělství: Dnů otevřených dveří na 
ekofarmách, biojarmarků, prezentací ekozemědělství 
na různých regionálních akcích i akcích mimo region, 
minifestivalu ekologického zemědělství ve Zlíně nebo 
kurzů pečení z biopotravin.  
 
Níže uvedené osvětově vzdělávací a propagační akce 
jsme realizovali v rámci našich schválených projektů 
podpořených dotacemi z Ministerstva zemědělství a 
Ministerstva životního prostředí. Všechny proběhly 
opět ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Na 
spolufinancování projektů a jednotlivých akcí se 
podílely i další subjekty a jednotlivci. 
 
 

Prezentace regionálního ekologického 
zemědělství i naší organizace na 
mezinárodním festivalu Life Sciences Film 
Festival a na Film Food Fest. 
 
22. října 2016 v Praze  
 
V letech 2014 - 2015 jsme zajistili prezentaci našeho 
regionálního ekozemědělství a bioprodukce na LSFF 
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(Festivalu dokumentárních filmů zemědělských a 
potravinářských věd a udržitelného rozvoje). Festival 
se koná v prostorách České zemědělské Univerzity. 
V posledních letech došlo také ke spojení se Street 
Food Festivalem nebo Film Food Fest v Kampusu v 
Dejvicích.  Prezentací se zúčastnilo s námi i několik 
ekozemědělců, uspořádali jsme zde i ochutnávky 
našich regionálních biopotravin  
 
V roce 2016 jsme již po domluvě s pořadateli festivalu 
prezentovali naše ekozemědělství v Praze jen v podobě 
propagačních materiálů a ústní formou. Ochutnávky již 
jsme nezařazovali, protože koncept food festivalu byl 
zaměřen spíš na pouliční, kuchyňsky upravené pokrmy.     
 
Zajímavé dokumenty z festivalu LSFF se zaměřením 
na ekozemědělství následně velmi rádi promítáme i při 
našich akcích – pořádáme tzv. ozvěny festivalu LSFF 
několikrát během roku u nás ve Zlínském kraji -  
například při Minifestivalu ekozemědělství ve Zlíně 
nebo při prezentaci ekozemědělství v Uherském 
Hradišti na ekofestivalu TSTTT. Návštěvníci našich 
akcí tak mají mimořádnou příležitost vidět vybrané  
zahraniční snímky z pražského festivalu i u nás v kraji. 
 

Prezentace v rámci festivalu TSTTT 
„Odpoledne s ekologickým zemědělstvím“ 
 
11. června 2016 v Uherském Hradišti   
 
Již 42. ročník ekofestivalu TSTTT (Týká Se To Také 
Tebe) se konal v červnu v Uherském Hradišti. 
Pořadatelem je Klub kultury v Uherském Hradišti. My 
na této akci prezentujeme každoročně ekologické 
zemědělce, výrobce a prodejce biopotravin i zajímavé 
novinky, projekty a dokumentární filmy se zaměřením 
na ekologické zemědělství. V tradici jsme pokračovali   
i v roce 2016.  
 
V roce 2016 se na akci prezentovala Ekofarma 
JAROŠOV, v rámci Ozvěn festivalu LSFF jsme 
promítli i dva filmy. Velmi zajímavý film o ekofarmě 
prince Charlese „Farmář a jeho princ“ a další snímek 
„Milujeme brambory:Linda, Sieglinde a spol.“ 
Samozřejmě jsme zajistili i oblíbené ochutnávky 
biopotravin.  
 

14. BĚLOKARPATSKÝ BIOJARMARK 
20. srpna 2016 ve Velké nad Veličkou 
 
Biojarmark v rámci Ozvěn Horňácka je jednou z našich 
nejoblíbenějších akcí. Tuto významnou folklórní 
událost doplňujeme o bělokarpatský biojarmark 
s doprovodným programem už od roku 2002. 
 
Dáváme prostor k prezentacím ekofarmám, výrobcům 
biopotravin, prodejcům i neziskovým organizacím 
činným v této oblasti.   
 

Hlavním pořadatelem celého festivalu je Obec Velká 
nad Veličkou, my zajišťujeme biojarmark a případné 
doprovodné aktivity biojarmarku.  
 

 
Řeznictví U Kusáků na biojarmarku 
 
Kromě stálic, které najdete na biojarmarku skoro každý 
rok (např. Kvatro-Ekostatek, Moštárna Hostětín, 
Řeznictví U Kusáků, Víno z Horňácka, Horňácká 
farma aj.) se nově přijely v roce 2016 prezentovat 
například Ekosady Komňa, nebo Vinařství Veverka 
z Čejkovic či Líska, z.s. Vsetín. Prezentovalo se 
samozřejmě opět i naše středisko a spřátelené 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 
z Veselí nad Moravou, které opět připravilo pro 
zájemce oblíbenou exkurzi do Národní přírodní 
rezervace a místního genofondového sadu Zahrady pod 
Hájem.   

*** 
 
 
Naše středisko pokračovalo také v pořádání dalších 
osvětových akcí pro veřejnost. Velmi oblíbené jsou 
například dny otevřených dveří na ekofarmách          
a u výrobců biopotravin. V roce 2016 jsme díky 
poskytnutým dotacím a zájmu ekofarem i veřejnosti 
mohli uspořádat celkem 4 dny otevřených dveří.  
 
Největší akcí roku 2016 byl Den otevřených faremních 
vrat na Ekofarmě Javorník ve Štítné nad Vláří, kde 
jsme spojili síly a prostředky farmy, nás i Svazu PRO-
BIO. Proběhlo zde zároveň i vyhlášení vítězů 
celonárodní soutěže Česká biopotravina 2016 a předání 
ocenění Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO, které získala 
pořádající farma. Návštěvnost akce předčila očekávání 
nás všech. Do Štítné nad Vláří se sjelo přes 2000 lidí.  
 
Poděkování za zvládnutí tak velké akce patří zejména 
Ekofarmě Javorník, ale i všem dalším 
spolupořadatelům, kteří pomohli se zajištěním 
propagace akce, doprovodného biojarmarku i různých 
dalších programů a aktivit.     
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                     
NA EKOLOGICKÝCH FARMÁCH           
S PROGRAMEM 
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1) VESELÝ GRUNT _ zpracovna ovoce 
Ekosadů Marden v Janové, 27. srpna 2016 
2) JAVORNÍK-CZ, s.r.o 
ve Štítné nad Vláří, 10. září 2016 
 
3) ČEŠKŮV MLÝN společnosti PRO-BIO 
obchod. spol. s r.o. 
 v Jarcové, 24. září 2016 
 
4) BIOFARMA JURÉ  
v Lužkovicích, 1. října 2016 
 
Všechny Dny otevřených dveří jsme opět pořádali 
společně s PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Se zajištěním 
doprovodných programů pomáhaly další subjekty a 
organizace – např. PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců ze Šumperka, Líska, z.s. ze Vsetína, 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 
z Veselí nad Moravou a další.  
 

 
Z Biofarmy Juré. foto: Ján Zahornacký 
 
 

Kurzy netradi čního sladkého pečení 
z biopotravin s Jindřiškou Juřičkovou  
a Vlastimilem Kelblem (REBIO BRNO)  
  
22. listopadu 2016 v SOŠ v Luhačovicích  
 
 
S šéfkuchařem REBIO Brno panem Vlastimilem 
Kelblem spolupracujeme na pořádání kurzů vaření 
z biopotravin už několik let. Vařili jsme s ním 
v Luhačovicích už několikrát. V roce 2016 jsme udělali 
malou změnu. Místo vaření jsme požádali o zajištění 
kurzu pečení. Pan Kelbl si přizval proto do Luhačovic 
svou kolegyni cukrářku Jindřišku Juřičkovou.  
 
Společně s účastníky kurzu připravili v průběhu dne 11 
druhů netradičních sladkých receptů – například i bez 
lepku, laktózy či bez cukru.  
 
Milan Drgáč ještě v úvodu účastníky uvedl do 
problematiky ekozemědělství a vysvětlil jim základy 
ekologické produkce potravin. K dispozici dostali i 
naše katalogy Kam pro bio ve Zlínském kraji a na 

Hodonínsku. Domů si odnesli ještě recepty na všechny 
sladké pokrmy z kurzu. 

 
Studenti a lektoři na kurzu pečení V Luhačovicích. 
 
Kurz jsme uspořádali v prostorách cvičné kuchyně 
SOŠ Luhačovice, která má i gastro obory. Vyvolal 
obrovský zájem jak ze strany studentů školy, tak i z řad 
zemědělců a dalších zájemců. Bohužel jsme ani 
nemohli uspokojit všechny zájemce, což nás mrzelo. 
Na druhou stranou je takový zájem potěšující, proto 
zvážíme opakování kurzu v příštích letech.     
 

3. ročník MINIFESTIVALU „Ekologické 
zemědělství v obrazech, slovech a chutích“ 
19. listopadu 2016 ve Zlíně, Klub Alternativa 
 
V roce 2016 se konal v klubu Alternativa ve Zlíně již 
třetí ročník našeho minifestivalu ekologického 
zemědělství. Připravili jsme pro veřejnost ve spolupráci 
s PRO-BIO RC Bílé Karpaty a Harvest Films z.s.         
z Turska další osvětově vzdělávací akci s přednáškami, 
promítáním filmů a ochutnávkami biopotravin. Je 
určena široké i odborné veřejnosti. 
 
Na festivalu se prezentovala opět celá řada 
regionálních ekologických zemědělců a výrobců 
biopotravin.   

 Biozelenina z Velehradu na minifestivalu 
 
Díky spolupráci s Harvest Films z.s. z Turska jsme 
měli zároveň možnost vidět i nejzajímavější  
dokumenty s tématem ekozemědělství z mezinárodního 
festivalu Life Sciences Film Festival v Praze. Ve Zlíně 
zároveň zařazujeme do programu i ozvěny festivalu 
LSFF. Promítli jsme kromě jiného třeba vítězný 
nizozemský snímek z pražského festivalu 2016 
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nazvaný „Farmáři půdy“, který režírovali Joris van der 
Kamp a Fransjan de Waard. 

 
Ekosady Komňa na Minifestivalu EZ 
 
K občerstvení účastníků nechyběly ani tentokrát 
ochutnávky biopotravin a jídel z nich připravených. 
Účastníků festivalu rok od roku přibývá.  
S propagací akce nám pomáhají i někteří 
ekozemědělci, neziskovky, infocentra nebo kamarádi z 
Univerzity Tomáše Bati.  
Akci podpořilo v roce 2016 Ministerstvo zemědělství   
a Zlínský kraj.  
V roce 2017 se bude konat ve Zlíně čtvrtý ročník.  
 

 
 
 

3.5.  UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
MORAVSKÝCH KOPANIC            
A BÍLÝCH KARPAT, 
PROPAGACE  REGIONU  
A PODPORA  REGIONÁLNÍCH 
TRADIC   
 
PREZENTACE REGIONU 
 
Propagace Kopanic a Bílých Karpat probíhá nadále 
následujícími způsoby: 

- Na různých akcích, slavnostech, veletrzích, 
jarmarcích. 

- Průběžně celoročně na webových stránkách 
www.iskopanice.cz.  

- Na Facebooku, kde rovněž propagujeme jak 
region, tak i činnost naší organizace                 
a ekozemědělství.  

- V kanceláři střediska – středisko kontaktují     
a navštěvují také turisté a další zájemci. 
K dispozici mají řadu regionálních 
propagačních materiálů i pracovníky, kteří 
rádi poradí při plánování tras, pobytů, výletů. 

-     

Prezentace střediska, ekologického 
zemědělství a Moravských Kopanic 
proběhly v roce 2016 na následujících 
akcích: 
VI. MINIVELETRH CESTOVNÍHO 
RUCHU SLOVÁCKA 
Uherské Hradiště, 15. března 2016 
 
9. REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ 
STŘEDISEK EVVO A PARTNER Ů 
Valašské Meziříčí, 15. dubna 2016  
 
KRAJSKÝ VELETRH NA PODPORU 
EVVO VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
Hrad Malenovice, 10. června 2016 
 
BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI 
Uherský Brod, 12. června 2016  
 
EXKURZE A SETKÁNÍ S MÉDII 
Ekofarma Javorník, Štítná nad Vláří, 
27. července 2016 
 
BĚLOKARPATSKÝ BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou, 20. srpna 2016 
 
PREZENTACE EKOZEM ĚDĚLSTVÍ 
NA KURZU PRO KOORDINÁTORY 
EVVO 
Vysoké Pole, 25. srpna 2016 
 
JABLEČNÁ SLAVNOST  
Hostětín, 25. září 2016 
 
VI. LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 
Praha, 22. října 2016 
 
Konference k 20. výročí vyhlášení 
biosférické rezervace Bílé Karpaty: 
Biodiverzita a člověk v Bílých Karpatech 
Veselí nad Moravou, 8. listopadu 2016   
 
KRAJSKÁ KONFERENCE O EVVO   
VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
Zlín, 1. prosince 2016 
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EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a 
osvěta) 

Prezentace probíhají většinou na samostatném stánku 
nebo na samostatném prezentačním místě. Zajišťují je 
naši stálí pracovníci, případně naši spolupracovníci na 
dohodu o provedené práci.  
Krajský veletrh a konferenci pořádá tradičně Líska, z.s. 
Vsetín s partnery.  
 
 

 
Prezentace na Jablečné slavnosti v Hostětíně. 
 

*** 
O naší činnosti a našich projektech připravujeme a 
publikujeme tiskové zprávy, které rozesíláme i médiím. 
Tímto způsobem rovněž prezentujeme a propagujeme 
naši činnost, Moravské Kopanice i ekologické 
zemědělství. 
 
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODPORA 
REGIONÁLNÍCH TRADIC  
 
Pokračujeme stále v přípravě publikace o krojích a 
výšivkách Kopanic. Spoluřešiteli jsou paní Eliška 
Křižková starší ze Starého Hrozenkova, Marcela 
Trtková a Eliška Křižková ml. Je připraven vzorník i 
velká část textů, jsou již také vybrány a upraveny 
fotografie. S úpravou fotografií pomáhal pan Jan 
Mička.  
Předpokládáme vydání knihy v roce 2017. 

 
*** 

Kromě výše uvedených činností nadále spolupracujeme 
s ženským folklórním sborem Čečera a aktualizujeme 
webové stránky sboru.  
 

3.6.  INFORMAČNÍ SLUŽBY 
V CESTOVNÍM RUCHU,                 
INFOSERVIS MÍSTNÍM  
OBYVATEL ŮM A PROJEKTY 
ZAM ĚŘENÉ NA CESTOVNÍ 
RUCH A REGION 
 

Celoročně naše středisko slouží i jako turistické 
informační centrum a zároveň jako infocentrum            
a středisko různých služeb i pro místní obyvatele.  
 
Informační servis poskytujeme: 

• Osobně 
• Telefonicky 
• Poštou 
• E-mailem 
• Prostřednictvím našich webových stránek 

www.iskopanice.cz 
• Prostřednictvím facebooku  

 
Významným zdrojem informací jsou stále naše webové 
stránky, kde najdou zájemci jak informace o regionu, 
tak i například databázi ubytovatelů na Moravských 
Kopanicích nebo Katalog ekozemědělství Zlínského 
kraje a Hodonínska, novou regionální tržnici 
ekologické produkce i malý zpravodaj o dění na 
Kopanicích a další informace.  
 
Funguje i profil organizace na Facebooku, kde rovněž 
publikujeme různé informace o regionu, ekologickém 
zemědělství i o činnosti naší organizace. Získáváme tak 
i další příznivce a potenciální klienty či dárce.               
Za pomoci webu a Facebooku rozšiřujeme i naše 
rozesílkové e-mailové databáze.   
 
Návštěvníci mohou celoročně u nás využít i veřejný 
placený internet, získat zdarma nebo zakoupit 
regionální propagační materiály, mapy i další drobné 
upomínkové předměty a suvenýry, publikace nebo 
pohlednice, turistické známky, magnetky a další 
drobnosti. Nabídka je opravdu pestrá a vybere si u nás 
zemědělec, místní rodák i návštěvník regionu. 
 
 
Infocentrum navštívilo v roce 2016 kolem 1500 osob. 
Z toho větší část návštěv tvoří turisté a návštěvníci 
regionu a zbytek místní obyvatelé nebo zemědělci.  
 
 

*** 
 

Na našem infocentru máme také malou knihovnu, která 
je k dispozici i veřejnosti. Obsahuje publikace 
především o regionu a ekologickém zemědělství.  
Knihovnu využívají hlavně studenti, ale i místní 
obyvatelé a další zájemci. 
 
 

3.7. DALŠÍ DROBNÉ PROJEKTY 
V ROCE 2016 
 
 
V roce 2010 jsme vytvořili úspěšnou publikaci             
O kopanickej reči. Publikace byla už delší dobu 
nedostupná a stále žádaná, proto jsme ji v roce 2016 
vydali znovu. Druhé upravené vydání má větší písmo, 
tím pádem i více stránek. Také jsme opravili v textu 
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chyby a doplnili některé chybějící údaje.  Přílohou je 
opět audio CD. 
 

 

3.8. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 
 
V rámci doplňkových činností nabízíme stále níže 
uvedené služby:    
 

• Kopírování, tisk, fax a veřejný internet  
• Nabízíme různé informační a propagační 

materiály a publikace: 
Mapy, pohlednice, turistické známky, 
magnetky, odborné publikace se zaměřením 
na ekologické zemědělství, publikace 
s regionální tématikou, propagační materiály 
regionu a ekologického zemědělství, CD, 
DVD a další drobné upomínkové předměty 
sloužící k propagaci regionu. 

• Poskytujeme administrativní a organizační 
služby 

• Pořádáme odborné kurzy, školení a další 
vzdělávací akce a jiné služby 

 
Další služby spíše příležitostně. 
 
 

3.9.    DALŠÍ     PŘIPRAVENÉ  
PROJEKTY A ŽÁDOSTI  
O GRANTY V ROCE 2016 
 
Pro rok 2016 jsme podali několik žádostí o granty a 
dotace. Kromě dotací schválených na projekty 
ekologického zemědělství (MŽP a MZe) jsme získali 
ještě dotaci od Zlínského kraje na minifestival 
ekozemědělství.  
Žádali jsme na tuto akci o dotaci i Město Zlín, zde jsme 
však neuspěli. 
 

3.10. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI 
 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE  
Středisko je už řadu let členem 4 spolků a organizací: 
 
 

• PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.  
se sídlem v Šumperku  www.pro-bio.cz 

• Tradice Bílých Karpat, z.s. 
se sídlem v Hostětíně www.tradicebk.cz 

• Líska, z.s. Vsetín  
Vsetín www.liska-evvo.cz  

• MAS Bojkovsko www.bojkovsko.cz  
 
Středisko se podílí na činnosti výše uvedených 
subjektů buď v rámci společných projektů, nebo 
v rámci společných akcí. Zástupci střediska fungují 
v některých orgánech uvedených společností.    

 
Renata Vaculíková je členem správní rady Tradice 
Bílých Karpat, z.s. a  dále členkou revizní komise 
Lísky, z.s. se sídlem ve Vsetíně. Účastní se v průběhu 
roku jednání uvedených společností i valných hromad 
nebo členských schůzí či dalších akcí.  
 
V rámci členství ve výše uvedených organizacích 
můžeme spolupracovat s řadou organizací a dalších 
subjektů – s ekologickými zemědělci, výrobci a 
prodejci biopotravin, školami, neziskovými 
organizacemi, muzei, řemeslníky, obcemi, 
poskytovateli služeb i některými institucemi.  
 
Podílíme se společně i na organizaci různých akcí a 
projektů. Probíhá i vzájemná výměna různých 
informací mezi členskými subjekty, což je pro nás 
rovněž velmi důležité. Dle svých možností si vzájemně 
pomáháme při realizaci akcí i projektů i při propagaci.  
 
ŠKOLY 
 
Dlouhodobě spolupracujeme jak se ZŠ Starý 
Hrozenkov, tak i s několika středními školami.  
 
V roce 2016 jsme uspořádali například společně 
s REBIO Brno a  Střední odbornou školou 
Luhačovice kurz netradičního sladkého pečení 
z biopotravin.  
 
 
Škola nám umožnila uspořádání kurzu ve své cvičné 
kuchyni, pomohla s organizací akce a zapojila i své 
studenty a zaměstnance. Kurzy vaření či pečení 
z biopotravin jsme na této škole už uspořádali 
několikrát.  
 
 

 
 
Konferenční sál školy využíváme také při pořádání 
odborných vzdělávacích akcí určených pro 
ekozemědělce.  
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Střední škola zemědělská a přírodovědná z Rožnova 
pod Radhoštěm rovněž patří k našim dlouhodobým 
partnerům.  Spolupracujeme na různých aktivitách 
zaměřených na ekologické zemědělství. Žáci i učitelé 
se účastní pravidelně různých našich osvětových           
a vzdělávacích akcí, odborných exkurzí. Ve škole jsme 
zrealizovali řadu přednášek a prezentací na téma 
ekologické zemědělství.  
 
V roce 2016 se zúčastnili žáci i učitelé rožnovské školy 
dvou odborných vícedenních exkurzí na ekofarmy a 
k výrobcům biopotravin do jiných regionů. Studenti tak 
mají možnost vidět různé typy ekologické produkce i 
zpracování v praxi, navázat kontakty a spolupráci 
s ekozemědělci z regionu i mimo něj. Škola nás 
příležitostně zapojuje i do svých projektů  a aktivit. 
 
 
Pro Základní školu Starý Hrozenkov zajišťujeme už 
několik let například bezplatné focení prvňáčků. 
Zajistili jsme pro ni v minulých letech i několik 
prezentací ekozemědělství, v roce 2015 celodenní 
terénní výukový program „Tajemství louky“. 
   

3.11.   ÚČAST NA DALŠÍCH  
SCHŮZKÁCH, JEDNÁNÍCH   
A AKCÍCH  

 
V rámci naší činnosti spolupracujeme s dalšími 
organizacemi a subjekty, vyměňujeme si vzájemně 
informace o dění v ekologickém zemědělství, 
ekologické výchově i aktivitách v regionu. 
Připravujeme také dle možností příležitostně společné 
projekty a akce. 
 
Jak je uvedeno již v předchozích částech výroční 
zprávy, jsme členem několika spolků. Účastníme se 
tedy mimo jiné i různých jednání, členských schůzí, 
valných hromad. Vzájemně si s dalšími členy 
pomáháme při realizaci různých akcí a činností, 
vyměňujeme si informace, zkušenosti, kontakty. 
 

 3.12. VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍK Ů STŘEDISKA 
 

Snažíme se stále průběžně zvyšovat informovanost, 
kvalifikaci, znalosti a dovednosti našich pracovníků, 
abychom mohli zkvalitňovat a rozšiřovat naše aktivity,    
služby a poskytovat klientům různé informace. 
Získáváme nejen nové důležité informace, ale také 
novou inspiraci a kontakty. 
 
Seznam absolvovaných vzdělávacích akcí:  
• 22. března 2016 Kokory – školení KEZ o.p.s. 

k aktuální legislativě ekologického zemědělství  
• 5. května 2016 setkání Informačních center 

Zlínského kraje v Kroměříži (účast Zapletalová, 
Vaculíková)  

• 10. června 2016 na hradě v Malenovicích - účast 
na Krajském veletrhu EVVO ve Zlínském kraji 
(účast Gabrhelová H., Vaculíková) 

• 14. -15. listopadu 2016 – Biosummit, MZe Praha 
• 8. listopadu 2016 ve Veselí nad Moravou – 

konference k  20. výročí vyhlášení biosférické 
rezervace Bílé Karpaty (účast Vaculíková)  

• 1. prosince 2016 ve Zlíně – účast na krajské 
konferenci o EVVO ve Zlínském kraji (účast 
Vaculíková) 

 

3.13. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
 
Níže uvádíme ještě doplňující údaje o organizaci, které 
je obecně prospěšná společnost dle platné legislativy 
povinna uvádět ve výroční zprávě o.p.s.  
 
a) Informace o předpokládaném vývoji účetní 
jednotky 
 
V roce 2017 bude Informační středisko pokračovat 
v aktivitách zaměřených na osvětu, poradenství, 
informační činnost a vzdělávání v ekologickém 
zemědělství.  
Bude realizovat i další hlavní činnosti vyplývající        
ze zakládacích dokumentů a schválených doplňkových    
činností, a to dle dostupných a schválených finančních 
prostředků.   
 
b) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a 
vývoje 
 
Naše organizace není činná v oblasti výzkumu a 
vývoje, pouze spolupracuje s některými subjekty 
působícími v oblasti výzkumu ekologického nebo  
konvenčního zemědělství (např. Bioinstitut o.p.s. 
Olomouc, ÚZEI Brno atd.) 
 
c) Informace o aktivitách v oblasti ochrany 
životního prostředí. 
 
Organizace realizuje řadu aktivit zaměřených na 
životní prostředí - zejména v oblasti ekologického 
zemědělství a údržby krajiny. Podrobnosti v přehledu 
aktivit na předchozích stránkách. 
 



 12

d) Naše organizace nemá žádnou organizační složku 
v zahraničí. 
 

 
 
Den otevřených dveří v Ekofarmě Javorník, Štítná nad Vláří 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Den otevřených dveří Veselý grunt Janová 
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 4. FINANČNÍ ČÁST 
 

4.1. ÚČETNÍ  ZÁV ĚRKA 2016 
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4.2. PŘEHLED NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ 2016 V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 
 
Celkové náklady organizace:  1 095 885,99 Kč 

Náklady hlavní činnost: 1 037 661,91 Kč 
Náklady na správu o.p.s.:    6 689,73 Kč 
Náklady doplňková činnost: 51 534,35 Kč 

 
Celkové výnosy organizace:  1 140 121,62 Kč 

Výnosy hlavní činnost: 1 037 661,91 Kč  
Výnosy na správu o.p.s.:    6 689,73 Kč 
Výnosy doplňková činnost: 95 769,98 Kč 
 

Výsledek: + 44 235,63 Kč 
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Přehled nákladů a výnosů po zakázkách (zakázky jsou zvýrazněny) 
  

Osvobozeno Osvobozeno  

Správa o.p.s. Hlavní činnost 
Hospodářská (doplňková) 
 činnost 

Druh Náklady Výnosy 
      Rozdíl Druh (zakázka) Náklady Výnosy Rozdíl Náklady Výnosy Rozdíl 

Úroky  25,73 25,73                 

Obce 6 664 6 664 0         51534,34 95769,98 44 235,63 

              
Projekt MZe –  
na ekozemědělství 
č. rozhodnutí 
23/2016           

    Dotace MZe 455 000 455 000     

    
Spolufinancování 
Zlínský kraj 50 000 50 000     

    
Spolufinancování 
dary FO a PO, obce 71 800 71 800     

       
Přímé výnosy 
projektu 73 200 73 200     

        

Projekt MZe –  
na ekozemědělství 
č. rozhodnutí 
23/2016 650 000 650 000 0       

                      

  

Projekt MŽP –  
na ekozemědělství 
č. rozhodnutí 
72/32/16           

    Dotace MŽP 200 000 200 000     

    

Spolufinancování – 
dary FO a PO, 
převod zisku z r. 
2015 70 750 70 750     

       
Přímé výnosy 
projektu 49 250 49 250     

        

Projekt MŽP –  
na ekozemědělství 
č. rozhodnutí 
72/32/16 320 000 320 000  0       

                      

        

Publikace  
O kopanickej reči       
2. vydání 60 270 60 270         

    Dar FO  485,91 485,91     

        O kopanickej reči 60 755,91 60 755,91 0       

                      

  

Obec Vyškovec- 
dotace na publikaci o 
krojích  
a výšivkách 2016 5 000 5 000         

        Obec Vyškovec 5 000 5 000 0       

                      

        

Dar na poplatky web 
Ženského sboru  
Čečera 1 906 1 906 0       

        Webhosting, 1 906 1906 0       
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doména  Čečera 

                   
CEL
KEM  6689,73 6689,73 0 CELKEM H Č 1 037 661,91 1 037 661,91 51534,35 95769,98 44 235,63 

                      

        

CELKEM 
VŠECHNY 
ČINNOSTI  1 095 885,99 1 140121,62 44235,63       

                      

        
Z TOHO ZÁKLAD 
DANĚ 

  
Uplatňujeme institut snížení daně pro 
NNO. 
      0 

           
Zkratky: NNO – nestátní neziskové organizace, FO a PO – fyzické osoby a právnické osoby;  MZe – Ministerstvo 
zemědělství, MŽP – Ministerstvo životního prostředí;  HČ – hlavní činnost 
 

                                  
Příloha účetní závěrky za rok 2016 
                                    
1) Název účetní jednotky: Informa ční středisko pro rozvoj Moravských Kopanic o. p. s. 
Sídlo:  687 74 Starý Hrozenkov č. 314 
IČO:   25553976 
Registrace:  10. 2. 1999 Krajský soud v Brně - rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl:O, vložka: 117 
 
2) Průměrný počet zaměstnanců:  1 
3) Účetní závěrka  společnosti je sestavena k 31. 12. 2016  
Účetním obdobím je kalendářní rok - od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 
 
4)  Statutární zástupce: Mgr. Renata Vaculíková, ředitelka  
 
5) Správní a dozorčí rada: 
Předseda správní rady: Gabrhel Jan, Starý Hrozenkov 
Člen správní rady: Ing. Jiří Urban, Šumperk 
Člen správní rady: Mgr. Bartoš Josef, Vápenice 
 
Dozorčí rada: 
Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice 
Člen: Ing. Renata Baslerová, Bušín 
Člen: Josef Machala, Starý Hrozenkov 
 
6) Pohledávky 
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost má k 31. 12. 2016 pohledávku 10 000,- Kč. Jedná se        
o závěrečnou splátku dotace Zlínského kraje, která bude uhrazena až po vyúčtování projektu v roce 2017. Prozatím je 
kryta půjčkou od FO. 
 
7) Závazky z obchodních vztahů 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje k 31. 12. 2016 závazky          
ve výši 2.573,57 Kč. Jedná se většinou o náklady z prosince roku 2016, které budou uhrazeny v roce 2017.  
 
8)  Výnosy příštích období  
Na Výnosy příštích období jsme v roce 2016 převedli zůstatky darů od FO a PO na hlavní činnost ve výši 13.450 Kč.  
Na publikaci o krojích a výšivkách Kopanic jsme našetřili v minulých letech 20.500 Kč. Práce na této publikaci jsme již 
zahájili v uplynulých letech. Prostředky budou čerpány postupně dle nákladů. 
V roce 2016 jsme znovu vydali publikaci O kopanickej reči. Část těchto publikací jsme prodali v roce 2016, zbývající 
publikace hodláme prodat v dalších letech za 53.250 Kč. Publikace vedeme jako výrobky na skladě. Výnosy 
z publikace O kopanickej reči využijeme na financování činnosti organizace v dalších letech. 
 
9)  Výdaje příštích období 
V roce 2016 nemáme. 
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Předložené účetní výkazy: 

1. Rozvaha obecně prospěšné společnosti 
2. Výkaz zisků a ztrát 

 
K 31. 12. 2016 společnost sledovala náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní a doplňkovou činnost a náklady 
a výnosy na správu o.p.s.  
 
Společnost nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 31. 12. 2016 nenastává žádná skutečnost omezující nebo 
zabraňující pokračovat v této činnosti. 
 
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou neměnné a navazují na účetnictví uplynulého 
účetního období. 
 
10) Majetek 
 
V současné době společnost nemá HIM, pouze drobný majetek, který je každoročně inventarizován.  
 
11) Přijaté půjčky na předfinancování projektů  
 
V roce 2016 jsme si od FO zapůjčili 10.000 Kč na předfinancování části dotace ZK, která bude uhrazena v roce 2017. 
 
12) Čerpání dotací, grantů a příspěvků poskytnutých společnosti v roce 2016:   
 
V roce 2016 realizovala společnost dva projekty se zaměřením na ekologické zemědělství, které byly podpořeny 
státními dotacemi. 

1) Pro projekt „Další rozvoj osvětových informačních a propagačních aktivit, zaměřených na ekologické 
zemědělství a bioprodukci ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“ poskytlo Ministerstvo zemědělství 
rozhodnutím č. 23/2016 dotaci ve výši 455.000 Kč. Celkové náklady projektu činily 650.000 Kč. 

2) Pro projekt „Podpora regionální bioprodukce ve ZK a na Hodonínsku“ poskytlo dotaci Ministerstvo 
životního prostředí rozhodnutím č. 72/32/16. Dotace činila 200.000 Kč. Celkové nálady projektu dosáhly 
320.000 Kč.  

  
Oba projekty byly realizovány od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických 
zemědělců, regionálním centrem Bílé Karpaty. Tato organizace se podílela výraznou měrou i na spolufinancování obou 
projektů. V rámci těchto projektů byla zrealizována celá řada vzdělávacích, osvětových, informačních a propagačních 
aktivit. Do projektů a dílčích aktivit se zapojili i další partneři. Další spolufinancování bylo doloženo z darů FO a PO     
a z přímých tržeb projektu (např. vložného na akce aj.) a také ze zisku z doplňkové činnosti z předchozích let. 
 
Společnosti byla přiznána v roce 2016 rovněž dotace Zlínského kraje určená na Minifestival ekologického 
zemědělství v  částce 50.000 Kč.  Byla využita na spolufinancování projektu MZe. 
 
Dary v roce 2016 poskytly organizaci FO a PO v celkové výši 129.869 Kč. V roce 2016 jsme uplatnili 116.419 Kč 
a 13.450 Kč vedeme jako výnos příštích období: 
PRO-BIO RC Bílé Karpaty 60.000 Kč, Marcela Honová 25.000 Kč, JAVORNÍK-CZ, s.r.o. 10.000,- Kč, Lenka 
Vránová 7.500 Kč, Jiří Gabrhel 6.000 Kč, Jarmila Zapletalová 5.000 Kč, Jan Císař 5.000 Kč, Jiří Urban 3.000 Kč, 
Radim Machů 3.000 Kč, Vladimír Sluštík 2.000 Kč, Jitka Vaculíková 1.906 Kč, Radim Pešek 1.000 Kč, Josef Kolínek 
333 Kč, Josef Bartoš 130 Kč. Většina darů byla využita na spolufinancování projektů. 
 
Dotace (příspěvky) obcí Kopanic v celkové výši 32.000 Kč 
20.000 Kč Starý Hrozenkov, 3.000 Kč Vápenice, 8.000 Kč Vyškovec, 1.000 Kč Žítková. Prostředky byly využity na 
provoz a spolufinancování projektů. 
 
. 
A. Komentář k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztrát – HLAVNÍ ČINNOST: 
 
Osobní náklady – mzdové náklady jednoho stálého zaměstnance + náklady na další pracovníky (Dohody o provedení 
práce) 
 
Spotřebované nákupy celkem -  nákup biopotravin pro ochutnávky na různých akcích, nákup kancelářských potřeb a 
jiného drobného spotřebního materiálu, publikace aj.  
 
Služby celkem  
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Cestovné -  je uvedeno cestovné v rámci hlavní činnosti – tj. cestovné pracovníků organizace spojené se školeními a 
různými akcemi a projekty neziskové organizace a dále pak cestovné zaměstnanců na dohody o provedení práce 
spojené s projekty. 
  
Ostatní služby – část tvoří náklady na lektorné, poradenství a pomoc při zajištění prezentací ekologického zemědělství, 
náklady na dny otevřených dveří na ekofarmách a další prezentace ekofarem a výrobců biopotravin, dále pak náklady 
na grafické práce a tisk, výrobu publikace, náklady na telefony, internet, nájem prostor při akcích, náklady na propagaci 
a přípravu akcí, pojištění majetku a odpovědnosti, nájem kanceláře, náklady na aktualizace účetního programu Pohoda, 
poplatky za úpravy a správu webu, poštovné, doprava, ubytování a strava účastníků exkurzí a dalších akcí, poplatky za 
exkurze na ekofarmách aj. 
 
Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance a zákonné pojištění zaměstnanců. 
 
Tržby z prodeje služeb -  poplatky za úhradu vložného a dalších služeb souvisejících se vzdělávacími akcemi, 
prezentacemi, aj. 
 
Silniční daň pro úhradu silniční daně je výhodnější denní sazba. V roce 2016 činila tato daň celkem 1.400,- Kč. 
 
B. Komentář k jednotlivým položkám k výkazu zisku a ztrát – DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 
 
Prodané zboží – jedná se o nákup knih, pohlednic, map, turistických známek, vizitek a magnetek a dalšího zboží 
Osobní služby  -  náklady na poštovné, účetní program, telefony, internet, autorské poplatky za rozmnožovací služby  
Tržby za vlastní výkony a zboží administrativní práce - kopírování, tisk, faxování, poplatky za internet, prodej zboží  
 
Za rok 2016 dosáhla společnost:  

• v hlavní činnosti nulového hospodářského výsledku 
• ve správě o.p.s. také nulového hospodářského výsledku 
• v doplňkové činnosti výsledku  - zisk + 44.235,63 Kč.  

 
Ve Starém Hrozenkově dne 27. 3. 2017 
Sestavil:  Lýdia Gabrhelová 
Schválil: Mgr. Renata Vaculíková, statutární zástupce 
 

 

4.3. VÝVOJ A STAV FONDŮ K ROZVAHOVÉMU DNI 
 
V účetní závěrce r. 2016 nemá naše organizace vedené žádné účty týkající se fondů. 
 
 

4. 4. INFORMACE O STAVU MAJETKU A ZÁVAZK Ů K ROZVAHOVÉMU 
DNI A JEJICH STRUKTU ŘE 
 

Stav majetku a závazků k 31.12. 2016 
 

MAJETEK 

Výrobky (O Kopanickej reči - k prodeji) (123) 53 250,00 

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 42 995,00 

Pokladna (211) 21 045,00 

Běžný účet (221) 2 035,75 

Projekt Zlínský kraj (315) zádržné dle podmínek projektu 10 000,00 

Přeplatek na silniční dani (315999) 175,00 

Ostatní přímé daně (342) přeplatek 973,00 

Ostatní přímé daně (342100) přeplatek daně srážkové 3 346,00 

Příjmy PO (385) knihy v diskontu u knihkupců 25 250,00 

Majetek celkem 159 069,75    
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ZÁVAZKY 

Nerozdělený zisk, ztráta z minulých let (932)  14 620,55 

Hospodářský výsledek  za rok 2016 44 235,63 

Dodavatelé (321) 2x telefon a Dilia, splatnost 2017 1 193,57 

Ostatní závazky (325) Kooperativa-zákonné pojištění.  1 820,00 

Půjčka na projekt ZK (249) doplatí nám v roce 2017 10 000,00 

Výnosy příštích období (384) dary na hlavní činnost v dalších letech 13 450,00 
Výnosy příštích období (384001)  - zatím neuplatněné dary na knihu  o 
výšivkách 20 500,00 

Výnosy příštích období (384002) O Kopanickej reči - na skladě k prodeji 53 250,00 

Závazky celkem 159 069,75 
 

    

4. 5.  INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO 
ROZVAHOVÉM DNI, A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLN ĚNÍ ÚČELU 
VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Nejsou nám známy žádné významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, a které by byly významné pro 
naplnění účelu výroční zprávy.  
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    PODĚKOVÁNÍ     

 

Za významnou finanční podporu, granty, 
dotace, zajímavé zakázky a dary v roce 2016 
děkujeme zejména:   
 
 
Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, 
Zlínskému kraji, PRO-BIO regionálnímu centru Bílé 
Karpaty, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, z.s.  
Šumperk, Obcím Moravských Kopanic (Starý Hrozenkov, 
Vápenice, Vyškovec, Lopeník, Žítková); Vladimíru 
Sluštíkovi z Kašavy, Marcele Honové z Uherského Brodu,  
JAVORNÍK-CZ, s.r.o. ze Štítné nad Vláří, Jarmile 
Zapletalové ze Starého Hrozenkova, Jitce Vaculíkové a ŽS 
Čečera ze Starého Hrozenkova, Radimu Peškovi z Bojkovic, 
Lence Vránové z Lužkovic, Jarmile Zapletalové ze Starého 
Hrozenkova, Radimovi Machů z Hostětína, Janu Císařovi ze 
Starého Města, Jiřímu Gabrhelovi z Uherského Brodu, Jiřímu 
Urbanovi ze Šumperka, Josefu Kolínkovi ze Štítné nad Vláří, 
Josefu Bartošovi z Vápenic  
  
Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 
2016 děkujeme:  
 

o Ekologickým zemědělcům Zlínského kraje  
a Hodonínska a výrobcům biopotravin, kteří 
spolupracují se střediskem na různých aktivitách 

o Členům PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
o Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu 

ekologických zemědělců v Šumperku 
o Členům a pracovníkům Lísky, z.s. ze Vsetína  
o Pracovníkům VIS Bílé Karpaty, o.p.s.                      

z Veselí nad Moravou 
o Pracovníkům Klubu kultury z Uherského Hradiště 
o Pracovníkům ZO ČSOP Veronica v Hostětíně  
o Členům Tradice Bílých Karpat, z.s. Hostětín  
o Pracovníkům Moštárny Hostětín s.r.o. 
o Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 
o MAS Bojkovsko  
o Haně Jurigové z Vápenic 
o Haně Gabrhelové ze Zlína  
o Lýdii Gabrhelové z Uherského Brodu  
o Milanu Drgáčovi z Bojkovic  
o Šárce Zapletalové ze Starého Hrozenkova 
o Michalovi Stránskému ze Starého Města  
o Alešovi Baránkovi z Prakšic 
o Elišce Křižkové st. a Elišce Křižkové ml.               

ze Starého Hrozenkova 
o Marii Gazdové Kročilové ze Štěchovic 
o Bohumilu Kusákovi z Řeznictví U Kusáků 

z Ostrožské Nové Vsi 
o Pekárně Vaverka z Kunovic 
o Pracovníkům a studentům SŠZePř Rožnov         

pod Radhoštěm  
o Štřední odborné škole v Luhačovicích 
o Jiřímu Pšurnému z Velké nad Veličkou a 

pořadatelům festivalu Ozvěny Horňácka 
o Jaroslavu Okénkovi z Velké nad Veličkou 
o Vlastimilu Pomajbíkovi z Nové Lhoty 
o Jiřímu Kováříkovi z Krajinky zdravé výživy 

v Uherském Hradišti 
o Dagmar Gracové z Uherského Hradiště 

o Petru Alexandrovi z Harvest Films o.s. z Turska 
o Mileně Zajíčkové z Hostětína a její rodině 
o Davidu  Hiermannovi ze Starého Hrozenkova 
o Vilmě Hladíkové z Rožnova p. Radhoštěm 
o Ekofarmám, které se zapojily do realizace Dnů 

otevřených dveří: Ekosady Marden a Veselý grunt 
Janová, Ekofarma Javorník-CZ s.r.o. ze Štítné nad 
Vláří, Biofarma Juré z Lužkovic,  PRO-BIO 
obchod. spol.  St. Město a Češkův mlýn v Jarcové 

o Evě Mackové z Vápenic 
o Janu Mičkovi ze Zlína 
o Václavu Borákovi z Bystřice pod Lopeníkem 
o CK Valaška z Valašského Meziříčí 
o Pracovníkům Klubu Alternativa ve Zlíně 
o Jánu Zahornackému z Kroměříže 
o Michaele Mačátové  ze Starého Hrozenkova  
o Vlastimilu Kelblovi a Jindřišce Juřičkové z REBIO 

BRNO 
o Martině Bučkové ze Zlína 
o Liboru Velanovi z Bystřice pod Lopeníkem  
o Simpless Digital Agency s.r.o.  
o Majitelům a pracovníkům ekofarem navštívených 

při exkurzích: Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.; 
Vinařství Veverka Čejkovice, SONNENTOR s.r.o. 
Čejkovice, Mitrovský dvůr a.s.;  Ekofarma 
Olešenka, ekofarma Martina Chadima, ekofarma 
Miroslava Šrůtka, ekofarma Radka Bartoše 
z Lanžhota, Jalový dvůr z Heršpic, VH AGROTON 
s.r.o. a Veselá biofarma o.p.s. Velké Hostěrádky.   
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